
RADIOAKTIV HULLADÉK ELHELYEZÉSI 
LEHETŐSÉGEI A KISTELEI AGYAGBAN

DR. BÁLLÁ Zoltán — geológus

1. Bevezetés

A  Kiscelli Agyag vizsgálata kis és közepes radioaktivi
tású hulladék elhelyezésére a Tolna megyei Bátaapáti 
községhez tartozó Üveghutánál talált és megkutatott te
lephely (Balia Z. 1997,1999) alternatívájaként vetődött 
fel, ezért szükségesnek tartjuk megvizsgálni, mennyi
ben megalapozott ez az alternatíva. Ennek érdekében 
az alábbiakban elemezzük a Kiscelli Agyagra vonatkozó 
ismereteinket a radioaktív hulladékok elhelyezése 
szempontjából. Ezeket az ismereteket a következő té
makörökben vázoljuk: a Kiscelli Agyag vázlatos földtani 
jellemzése, radioaktív hulladék elhelyezési lehetőségei 
a Kiscelli Agyagban és járulékos problémák a radioaktív 
hulladék szállításával kapcsolatban. Végül összefogla
lást adunk.

2. A Kiscelli Agyag vázlatos földtani jel
lemzése

A  Kiscelli Agyag a hazai alsóoligocén jellegzetes kép
ződménye, a Gerecsétől a Bükk ÉK-i előteréig ismere
tes, de jelentősebb vastagságban csak a Pilistől ÉK-re és 
a Dunától К-re van meg. Báldi T. (1983) és Gyalog L. 
(1996) szerint alatta általában a Tardi Agyag (az alsóoli
gocén mélyebb szintje), a Cserhát ÉNy-i részén és É-i 
előterében, a Börzsönyben és a Dunazug-hegységben, 
valamint a Budai-hegység D-i részén - részben a Kiscelli 
Agyaggal összefogazódva - a Hárshegyi Homokkő te
lepül. Felette a Cserhát ÉNy-i és a Budai-hegység DK-i 
részén a felsőoligocén Törökbálinti Homokkő, a Cser
hát K-i részén és a Bükk É-i előterében a felsőoligocén- 
alsómiocén Szécsényi Slír (finomhomokos, csillámos, 
agyagos aleurolit, agyagmárga és agyag), végül a Bükk 
K-i és D-i előterében a felsőoligocén Egri Formáció 
(aleuritos agyagmárga homokkővel és kaviccsal, néhol 
mészkővel) következik.

Az alábbiakban a Kiscelli Agyag elterjedését és kifej
lődését, majd települési mélységét tárgyaljuk.

2.1 Elterjedés és kifejlődés
A Kiscelli Agyag világosszürke agyagos, agyagmárgás 

aleuritból és agyagmárgából áll, mélyebb részén finom
szemű homokbetelepülésekkel (Dunazug-hegység, 
Cserhát DK-i előtere, Bükk D-i előtere), felső részén 
kavicsos rétegekkel (Bükkalja). Báldi T. (1983) szerint 
az alábbi hét kifejlődési típusa ismeretes:
1. A típusos Kiscelli Agyag 10-35% között tartalmaz kar

bonátot, s törmelékanyaga az alsó részén 40-50, a 
felsőn 20-30% agyagból áll, a többi aleurit (kőzet
liszt) és kevés homok. Mindig van benne 2-3% pirít.

2. Homokos, finomhomokkő-betelepüléses változatban 
jelentkezik Szentendre-Gödöllő és Egerszalók-Szo- 
molya vidékén.

3. Tufás, tufitos közbetelepülések fordulnak elő Bükk
szék és Fedémes környékén.

4. Alulról felfelé finomodó homokbetelepülések isme
retesek Óbudán.

5. Homokos durvakavics társul hozzá Noszvaj határában. 
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6. Felső részét Cserépváralja körzetében slírbetelepü- 
léses finomhomokos összlet helyettesíti,

7. Alsó átmenetén (a Hárshegyi Homokkő felé) Buda
keszi vidékén homokos, slírre emlékeztető aleurolit 
vagy agyagos, finomszemű homokkő jelenik meg. 
Vizsgálatunkat Ny-on a Dunazug-hegységtől K-en a

Mátráig, D felé Budapestig, É felé az országhatárig ter
jedő területre korlátozzuk. Ezen a területen a Kiscelli 
Agyag zömében típusos kifejlődésben van jelen, a Du
nazug-hegységben és a Cserhát D-i előterében alsó ré
szén homokkő-betelepülésekkel. Az összlet teljes vas
tagsága a terület nagy részén meghaladja az 500 m-t, 
ezen belül az alsó, homokos tagozat a szelvény har- 
madát-felét teszi ki (Báldi T. 1983: 27-28. ábra).

2.2 Települési mélység
A tárgyalt területre megszerkesztettük a Kiscelli 

Agyag felszíni elterjedésének és települési mélységé
nek térképét (1. ábra).

A felszíni elterjedést Magyarország 1:200 000-es föld
tani térképeinek digitalizált változatáról (Csirik Gy. 
1996) vettük át. Négyféle képződményt tüntettünk fel: 
magát a Kiscelli Agyagot, a részben ennél idősebb, rész
ben ezzel egykorú Hárshegyi Homokkövet, valamint a 
mindkettőnél idősebb és a mindkettőnél fiatalabb kép
ződményeket. (A  Hárshegyi Homokkő kibúvásai köze
lében számolnunk kell azzal, hogy a Kiscelli Agyagon 
belül homok- és homokkőpadok vannak, így ezek a kör
zetek kedvezőtlenebbek, mint azok, amelyek a Hárshe
gyi Homokkőtől távolabb esnek.) Ahol térképünk idő
sebb képződményeket jelez, ott a Kiscelli Agyag nincs 
jelen, ahol pedig fiatalabbakat, ott nem a felszínen, 
hanem a mélyben van vagy lehet.

A települési mélységeket az adatbázisunk mintegy 
húszezer fúrásából kiválogatott adatokból határoztuk 
meg. A válogatás szempontjai a következők voltak:
1. Első lépésben leválogattuk azokat a fúrásokat, amelyek 

a kijelölt területre estek, és amelyek rétegsorába a 
Kiscelli Agyag megvolt.

2. Ezek közül elhagytuk mindazon fúrásokat, amelyek a 
Kiscelli Agyag vagy a Hárshegyi Homokkő kibúvási 
foltjaira estek.

3. A Kiscelli Agyagot harántoló megmaradt fúrások ré- 
tegtani és mélységadatait összevetettük a szomszé
dos fúrások adataival, s kihagytuk azt a néhányat, 
amely jóval nagyobb mélységével erősen kiütött a 
környezetéből. így összesen 64 olyan fúrásunk ma
radt, amelyet a térkép szerkesztéséhez felhasznál
hattunk.

4. Második lépésben leválogattuk azokat a fúrásokat, 
amelyek a kijelölt területre estek, és amelyek nem 
érték el a Kiscelli Agyagot, azaz fiatalabb képződmé
nyekben álltak le.

5. Ott, ahpl ezek a fúrások sűrűsödtek, kiválogattuk 
azokat, amelyek környezetükben a legmélyebbre 
hatoltak. Összesen 46 ilyen fúrást tartottunk meg és 
használtunk fel a térkép szerkesztéséhez. Talpkép
ződmény szerinti megoszlásuk a következő: felsőoli
gocén -10, alsómiocén - 8, középsőmiocén -15, fel
osztatlan alsó-középsőmiocén - 1, felsőmiocén - 1,
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felosztatlan miocén - 5, pannóniai - 6.
A mélységtérkép előállításához minden mélységada

tot átszámítottunk tengerszint alatti mélységre, hogy a 
térkép interpolálással legyen előállítható. Ha az inter
poláláshoz a fúrási háló túl ritkának látszott, figyelem
be vettük az országos gravitációs térkép (Kovácsvöl
gyi S. 1996) rajzolatát is.

A Kiscelli Agyagot harántoló fúrásokban települési 
mélységnek a Kiscelli Agyag tetejének mélységét vet
tük. Ez csak elvétve esett a tengerszint alatt 400 m-nél 
mélyebbre, ezért utolsó szintvonalként a -300 m-eset 
ábrázoltuk. Ez gyakorlati szempontból teljesen ele
gendő (1. a 3-2. fejezetben), hiszen a felszíntől számított 
400-500 m-es mélységet jelent. A térképünk DK-i, K-i és 
ÉK-i részére eső fúrások a Kiscelli Agyagot a tenger
szint alatt 400 m-nél kisebb mélységben sehol sem 
harántolták, s a fúrások döntő többsége itt el sem érte a 
Kiscelli Agyagot, amely a fúrások talpának helyzetéből 
és képződményéből ítélve mindenütt a tengerszint 
alatti 400 m-nél mélyebben települ.

3. Kis és közepes radioaktivitású hulladék 
elhelyezési lehetőségei a Kiscelli Agyagban

A  Kiscelli Agyag elsősorban azért látszik alkalmas kö
zegnek kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhe
lyezésére, mert uralkodóan agyagos-kőzetlisztes össze
tétele miatt vízzáró képessége várhatóan magas. Az or
szágos szűrés során az ezzel kapcsolatos követelmé
nyek (Balia Z. et al. 1994) az alábbiak voltak: 

о homogén kőzettest, 
о 30 m-es vagy nagyobb vastagság, 
о 10'7 m/s vagy kisebb vízvezető képesség.
A Kiscelli Agyagban ezek a követelmények minden 

bizonnyal sokhelyütt teljesülnek. Ugyanakkor azonban 
a kiválasztott kőzettest hátrányos tulajdonságának 
tekintettük a 0,1%-os vagy azt meghaladó pirittartal- 
mat. Ebből a szempontból a Báldi T. (1983) által em
lített 2-3%-os rendszeres pirittartalom kifejezetten hát
rányos körülménynek minősül.

A 62/1997. sz. IKIM-rendelet 11. § (1 ) d) szerint "a 
földtani környezet ásványkőzettani, geokémiai... hatá
sai nem veszélyeztethetik a műszaki védelem elemeit", 
a 3. melléklet 8. (+ 4. melléklet 1.) szerint pedig "a telep
hely földtani környezetét olyan ásvány-kőzettani, geo
kémiai adottságok és folyamatok jellemezzék, melyek 
nem veszélyeztetik a műszaki védelem elemeit". Nem 
lehet kétséges, hogy a piritből a vágatnyitással egy idő
ben meginduló oxidáció hatására folyamatosan kép
ződő kénsav veszélyezteti a műszaki védelem elemeit. 
Ezért a jelentős pirittartalom egyértelműen kizárja a 
Kiscelli Agyag alkalmasságát.

Itt jegyezzük meg, hogy a püspökszilágyi hulladék- 
tárolón 1999-ben lemélyített fúrások anyagának Szegő 
Éva által lefolytatott előzetes őslénytani (foraminifera) 
vizsgálata arról tanúskodik, hogy az itteni agyagos- 
agyagmárgás összlet teljes egészében a felsőoligocé- 
nbe tartozik (a Kiscelli Agyag alsóoligocén korú), s leg
felső szintjei átnyúlnak az alsómiocénbe. Tarthatatlan 
tehát az a gyakran hallható vélemény, hogy a püspök
szilágyi hulladéktároló területén negyedidőszaki üle
dékek alatt a Kiscelli Agyag van. Az, hogy ez az összlet a 
felsőoligocénbe tartozik, egyáltalán nem újdonság 
(vö.: NoszkyJ. 1940, Szentes F. 1943, Jámbor Á. et al. 
1966, Hámor G. 1971, Fülöp J. 1984), Kiscelli Agyag
nak tudomásunk szerint soha nem minősült egyetlen 
publikációban sem.
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Kétségtelen, hogy a Kiscelli Agyagot fedő Szécsényi 
Slír vízzáró képességét tekintve igen hasonló a Kiscelli 
Agyaghoz, azonban valószínűleg ugyanúgy pirittar- 
talmú, mint amaz, tehát kőzettanilag nem képez elfo
gadható alternatívát.

Ennek ellenére - a teljesség kedvéért - külön-külön 
elemezzük a felszíni és a felszín alatti elhelyezés lehetősé
geit, majd a különböző kizárási követelmények hatását.

3-1 A kibúvások alkalmassága 

felszíni elhelyezésre
A Kiscelli Agyag a felszínen zömmel jóval idősebb 

(triász) mészkőből és dolomitból álló hegyek lejtőin 
bukkan elő, ahol a domborzat erősen tagolt, a lejtők 
meredekek, a lapos dombtetők ritkák. Ugyanakkor a 
62/1997. sz. IKIM-rendelet 5. számú mellékletének 1. 
pontja értelmében "radioaktív hulladék felszíni és fel
színközeli tárolója nem létesülhet meredek (... >5° laza 
alkotó kőzet esetében), vagy erősen tagolt felszínű, 
vagy erózió-, csuszamlás-... -veszélyes területen, nega
tív domborzati formaelemen, karsztosodott vagy karsz
tosodásra hajlamos képződmények felett". Az említett 
területeket tehát első megközelítésben alkalmatlannak 
kell nyilvánítanunk. Ezt az általános következtetést a 
konkrét kibúvási területek áttekintésével ellenőriztük.

Magyarország 1:200 000-es földtani térképe Qámbor 
Á. et al. 1966) Váctól É-ra, ÉK-re, К-re és DK-re összesen 
13 foltban tüntet fel a Kiscelli Agyagnak megfelelő kép
ződményt. Ezek a felszíni elhelyezésre számba vehető 
előfordulások (1. ábra) - az 1:100 000-es topográfiai 
térkép alapján - az alábbiak:
1. Bánknál ajenői-patak és a Bánki-tó körüli lejtőkön és 

völgytalpakon.
2. Romhánynál ajenői-patak völgyének D-i oldalán, a 

Dél-hegy meredek lejtőjét övező lankásabb lejtő
kön, valamint keskeny sávban a völgy É-i oldalán.

3. Romhánynál ajenői-patak völgyének É-i oldalára át
terjedő lejtősáv K-i folytatásában.

4. Alsópeténynél a Dél-hegyről DK felé lefutó völgy
ben, karbonátkőzetek kibúvásaival a közvetlen 
szomszédságban.

5. Szendehely, Ősagárd és Kösd környékén a karbonát
kőzetekből álló Naszály meredek lejtőinek kilapo
sodó részén, a szélesebb szakaszokon ÉNy-DK-i irá
nyú völgyekkel szabdaltam

6. Keszegnél a Keszegi-hegyen, valamint annak nyúl
ványain és meredek lejtőin, karbonátkőzetek kibú
vásaival a közvetlen szomszédságban.

7. Csővárnál a karbonátkőzetekből álló Vas-hegy K-i 
lejtőjének alsó részén.

8. Csővárnál a Mocsolyák Ny-i lejtőjének alsó részén, 
karbonátkőzetek kibúvásainak szomszédságában.

9. Kosdtól DK-re a Kosdi-patak völgyében.
10. Vácdukától ÉK-re a Burgundia-völgy egyik mellék

völgyében, kis foltban.
11. Vácrátótnál az arborétumon átfutó lapos völgyben, 

apró foltban.
12. Őrbottyánnál a víztározó lapos völgyében, nagy folt

ban.
13. Őrszentmiklósnál a Sajótanya laposán.

Mindezen foltokban a Kiscelli Agyag uralkodóan
völgyekben vagy völgyoldalakban jön elő, ami a 
62/1997. sz. IKIM-rendelet szerint önmagában véve is 
kizáró körülmény. Pozitív domborzati formán elvétve 
fordul elő, ilyen esetek láthatók:
a) a 2. folt Ny-i részén, a Vágás K-i orrán;
b ) az 5. folt ÉK-i nyúlványán, egy keskeny dombháton;
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с) а 6. folt középső részén, a Keszeg-hegy keskeny te
tején és gerincén.
A b) és c) szélessége a 200 m-t nem haladja meg, 

lejtőik meredekek, s közelükben karsztosodásra hajla
mos karbonátkőzetek bukkannak a felszínre; ezek te
hát a 62/1997. sz. IKIM-rendelet szerint nem tekint
hetők alkalmasnak.

Az a) esetleg elegendő méretű lenne, azonban nem 
dombtetőn, hanem egy K-i orron van, karsztosodásra 
hajlamos karbonátkőzeteket itt 175-210 m mélységben 
tártak fel fúrások. Ez az egyetlen olyan hely, ahol fel
színi tároló lehetősége a Kiscelli Agyagban egyáltalán 
felmerülhet. Az 1:25 000-es topográfiai térképről azon
ban megállapítható, hogy a lapos gerinc szélessége álta
lában még 150-200 m sincs, a lejtőszögek pedig gya
korta elérik, s néhol meghaladják a 10°-ot. így tehát az 
alapvető domborzati kritériumokat (széles, lapos hát, 
5°-osnál nem meredekebb lejtők) ez a helyszín sem elé
gíti ki.

Következésképpen Észak-Magyarország Ny-i részén 
nincs egyetlen olyan pont sem, ahol szóba jöhetne ra
dioaktív hulladéknak a Kiscelli Agyagban létesítendő 
felszíni vagy felszínközeli tárolója.

Az alternatívaként számba vehető Szécsényi Slírrel 
kapcsolatban szükségesnek tartjuk hangsúlyozni: a 
körzet mind ez idáig legrészletesebb földtani térképén 
(NoszkyJ. 1940) jól látható, hogy a "kattiai képződmé
nyek" (ezek egy részét nevezzük ma Szécsényi Slírnek) 
uralkodóan völgytalpakon és lejtőkön jönnek elő, 
dombgerincen ritkán, dombtetőn elvétve fordulnak elő, 
nem elégítve ki a felszíni elhelyezés elemi domborzati 
követelményét (széles, hosszú dombtető, lapos lejtők).

3-2 A mélybeli előfordulások alkalmassága 
felszín alatti elhelyezésre

A Kiscelli Agyagban radioaktív hulladék elhelyezésé
nek kizárólag felszín alatti megoldásával lehet számol
nunk. Bár a 62/1 997. sz. IKIM-rendelet vagy más jogsza
bály nem ad közelítő értéket sem a mélységre, a hul
ladék jellegéből és gazdasági megfontolásokból követ
kezően nem valószínű, hogy a Nemzeti Projekt kereté
ben megszabott 300 m-es maximális mélység túllép
hető lenne. A felszíni domborzat legmélyebb pontja is 
100 m-nél magasabban van a tengerszint felett, de a 
vizsgált területen túlsúlyban vannak a 200 m körüli ma
gasságok. Ezért a túl mély területek kizárásához némi 
ráhagyással a -200 m-es szintvonalat vesszük alapul.

A számba vehető területet (1. ábra) DK-ről egy Püs
pökszilágytól 5-7 km-re DK-re, Vácegres-Bér-Szécsény 
ÉÉK-i irányban lefutó, majd É felé hajló vonalával hatá
rolhatjuk le. A DNy-i határ Göd-Dunabogdány-Szokolya 
ÉNy-i irányban lefutó, majd É felé hajló vonalával ad
ható meg, amelynek további folytatása a Börzsöny alatt 
nem világos. A terület határa D-en Főt környékén van, 
É-on Szécsénytől legalább Hontig az országhatárt kö
veti. Kiesnek a Vác, Romhány és Csővár közötti rögök. 
A kutatás jelentős volumenű geofizikai mérést és fúrást 
igényelne, hiszen ezen a területen a Kiscelli Agyag se
hol sincs a felszínen, azaz települési mélysége és ki
fejlődése bizonytalan.

Alternatívaként merülhet fel a Szécsényi Slír kuta
tása. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy NoszkyJ. 
(1940) szerint a "kattiai képződmények" anyaga ál
talában "változatos kifejlődésű konglomerátum, ho
mokkő, homok, agyagos homok, agyag és márga", konk
rétan Püspökszilágy széles körzetében "agyagokkal vál
tozó homokos fácies az uralkodó elem". Az, hogy az

ebbe a szintbe tartozó Szécsényi Slír pontosan hol, 
milyen vastagságban, milyen mélységben fordul elő 
(akár pl. a püspökszilágyi tároló alatt), további vizs
gálat és elemzés nélkül nem határozható meg. Ezért ku
tatásával kapcsolatban ugyanaz érvényes, mint a Kis
celli Agyagra.

З.З Elhelyezést korlátozó körülmények
Radioaktív hulladék elhelyezése szempontjából a 

Nemzeti Projekt keretében egy sor kizáró tényezőt vet
tünk figyelembe. Ezek közül nem tárgyaljuk az ország
határ menti 30 km-es sávot, amelynek kizárása tisztán 
politikai döntés volt, s bármikor felülbírálható. Megje
gyezzük azonban, hogy valamekkora sávot minden bi
zonnyal ki kell zárni, ennek szélességét azonban poli
tikusoknak kell meghatározniuk. Az alábbiakban olyan 
területeket tárgyalunk, amelyeken a hulladéktárolót 
veszélyeztető jelenségek vannak, vagy amelyeket a hul
ladéktároló veszélyeztet. A tárgyalást arra a körzetre 
korlátozzuk, ahol a Kiscelli Agyag a tengerszint alatti 
200 m-nél kisebb mélységben van.

3-3■ 1A hidladéktárolót veszélyeztető körülmények

A tárgyalt terület nagy része földrengések fészek
övébe esik (Balia Z. et al. 1993; Szeidovitz Gy., Mónus P. 
1993), szerepük felszíni és felszín alatti elhelyezés 
szempontjából azonos. Váctól É-ra helyezkedik el a 
Győr-Becske öv, amelyen belül az alábbi, 6-os vagy na
gyobb intenzitású földrengéseket észlelték: 1757 - Győr, 
1763-Komárom és Tata, 1854-Vác, 1863-Penc, 1930- 
Cserhátsurány, 1950 - Becske-Bercel, 1951 - Tereske, 
1952 - Esztergom. Vácnál csatlakozik hozzá a Vác-Rác- 
keve öv, amelyen belül az alábbi, 6-os vagy nagyobb in
tenzitású földrengéseket észlelték: 1561 - Buda, 1723 - 
Ráckeve, 1854 - Vác, 1863 - Репс, 1956 - Dunaharaszti. 
A felsorolt földrengések mellett egy sor gyengébb is je
lentkezik, igazolva, hogy a kijelölt fészekövek létezése 
realitás.

A körvonal természetesen vitatható, egy azonban bi
zonyos: a földrengés-veszélyesség itt nagyobb, mint az 
országos átlag.

3-3-2 A hulladéktároló által veszélyeztetett 
objektumok

Bármely hulladéktároló üdülőkörzeteket, természet- 
védelmi területeket és karsztvízbázist veszélyeztethet. 
A veszély elkerülésének legegyszerűbb módja a veszé
lyeztetett területek kizárása. Az alábbiakban csak olyan 
objektumokat tárgyalunk, amelyek a vizsgált területen 
előfordulnak.

Mind felszíni, mind felszín alatti elhelyezés szem
pontjából azonos jelentősége van az üdülőkörzetek
nek és a természetvédelmi területeknek. A tárgyalt kör
zet nyugati részén, kb. a Drégelypalánk-Veresegyház 
vonaltól Ny-ra van az országos jelentőségű kiemelt Du
nakanyar üdülőkörzet (Ferenczi G., Bérei K. 1994). 
Az ettől keletre fekvő terület gyakorlatilag teljes egé
szében üdülőterületként van nyilvántartva (u.o.), en
nek kizáró hatálya nem világos. A Dunakanyar üdülő
körzeten belül esik a nemzetközi egyezmény hatálya 
alá tartozó Pilisi Bioszféra Rezervátum (Pilisi Tájvé
delmi Körzet) és az országos jelentőségű börzsönyi 
védett természeti terület (u.o.). A Dunakanyar üdülő
körzettől keletre fekvő vidék egészen a Balassagyar- 
mat-Herencsény vonalig helyi jelentőségű védett ter
mészeti területre (u.o.) esik. Erősen kétséges, léte
síthető-e radioaktív hulladékok tárolója ilyen terü
leten.
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Egyetlen kivétel a püspökszilágyi hulladéktároló kör
nyéke (Kisnémeditől Vanyarcig). Itt a Kiscelli Agyag
nak a tengerszint alatti 200 ш-nél kisebb mélységben 
lévő részének egy bonyolult alakú, kb. 40 knr-es kör
zete kívül esik a természetvédelmi területen, s egyúttal 
a földrengés-fészekövön is, azaz nem esik semmiféle 
kizárás hatálya alá. Ez a körzet elvileg kutatható lenne, 
amit az a körülmény is bizonyít, hogy az országos szű
rés során éppen itt (Balia Z. et al. 1994) egy megál
lapított (a Váchartyán К. 1. fúrással harántolt és 2,5 km 
távolságig terjesztett) és két valószínű (a fúrási adatok 
5 km-en túli interpolálásával vagy 2,5 km-en túli ex
trapolálásával kapott), egymáshoz igen közeli objektu
mot jelöltünk ki. Megjegyezzük azonban, hogy konk
rétan ebben a körzetben a Kiscelli Agyagot nem külö
nítettük el a rátelepülő Szécsényi Slírtől, amely a völgy
talpakon és domboldalakon a felszínen van (Püspök
szilágynál is ez jön elő), s egységesen oligocén korú 
agyagos-agyagmárgás összleteket vizsgáltunk.

Karsztosodásra hajlamos képződmények csak a Vác, 
Romhány és Csővár közötti rögök közvetlen környe
zetében vannak a tengerszint alatti 500 m-nél kisebb 
mélységben (Balia Z. et al. 1994), ami a felszín alatti el
helyezés szempontjából volt kizáró kritérium.

Az említett területek körvonalait feltüntettük mély
ségtérképünkön (1. ábra). A körvonalakat 1:500 000-es 
térképekről (Balia Z. et al. 1993,1994; Ferenczi G., Bér
ei K. 1994) vettük át, így azokat bizonyos hiba terhel
heti, emellett időközi módosítások (pl. az Ipoly-Duna 
Nemzeti Park létrehozása) is érinthették. Mindennek 
ellenére úgy gondoljuk, hogy a terület előzetes értéke
léséhez felhasználhatók.

4. Járulékos problémák a radioaktív hul
ladék szállításával kapcsolatban

A  kis és közepes radioaktivitású hulladékok Kiscelli 
Agyagban történő elhelyezése esetén járulékos prob
lémák vetődnek fel a szállítási körülményekkel kapcso
latban, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

A szállítási távolság és útvonal a paksi atomerőműtől 
értendő, mert annak hulladékait kell elhelyeznünk. Mi
nél kisebb a távolság, és minél rövidebb hányada vezet 
át lakott területeken, annál nagyobb a biztonság, s bár
mely Duna-hidon való átszállítás jelentősen növeli a 
kockázatot. A távolság Püspökszilágyig kb. 180 km, ha a 
leendő МО-ás autóút igénybevételével számolunk. Ha 
ezt biztonsági okokból kizárják, a távolság még na
gyobb lesz, s minden esetben ott van közben egy Duna- 
híd, és az útvonal hányadában az országos átlagnál jóval 
több lakott település. A Püspökszilágytól É-ra vagy ÉK- 
re eső terület bármely pontjáig a távolság még nagyobb.

Úgy gondoljuk, hogy a biztonság szempontjából nem 
lehet csak a földtani képződmény tulajdonságait szám
ba venni, fel kell mérni a szállítás kockázatát is. Fontos, 
hogy a szállítás alatt a hulladék radioaktivitása még tel
jes, míg akkor, amikor a földtani védelemnek haté
konnyá kell válnia (a műszaki gátak meghibásodása 
esetén), ez a radioaktivitás már kisebb, hosszabb idő 
esetén akár nagyságrendekkel is. Emellett a szállítás 
során bekövetkező szennyezés azonnal, teljes mennyi
ségben hat, míg a felszín alatti tároló műszaki gátjai 
mögül kiszabaduló szennyezés jelentős hígulás után 
kerül a felszínre vagy annak közelébe.

5.Összefoglalás

Kifejlődését és vastagságát tekintve a Kiscelli Agyag 
kedvező közeg lehetne kis és közepes radioaktivitású 
hulladékok elhelyezésére, de rendszeresen magas (2- 
3%-os) pirittartalma ezt a lehetőséget kétségessé teszi.

Jelentős elterjedési területén belül települési mély
sége csak a Cserhát hegység és annak déli előtere alatt 
nem túl nagy ahhoz, hogy az elhelyezés lehetséges le
gyen. Ezen a területen a Kiscelli Agyag 13 foltban van 
jelen, amelyeken belül nincs egyetlen olyan dombtető 
sem, amely kielégítené a felszíni elhelyezésnek a 
62/1997. sz. IKIM-rendeletben megfogalmazott köve
telményeit. Ezért az említett területen kizárólag felszín 
alatti elhelyezéssel számolhatunk.

Az elhelyezésre a számba vehető terület nagy részét 
az országos átlagnál jóval nagyobb földrengéskockázat 
és védett természeti értékek jelenléte kizárja. A felszín 
alatti térség kutatása igen költséges lenne, mert a Kis
celli Agyag a lehetséges kutatási területen sehol sem 
bukkan felszínre.

Végül a szállítási távolság a paksi atomerőműtől szá
mítva (ennek hulladékait kell elhelyeznünk) legalább 
180 km, az út még hányadában is az országos átlagnál 
jóval több lakott településen vezet át, s emellett a Du
nán is. Az ezzel kapcsolatos kockázat akár összemér
hető is lehet azzal, amely egy alkalmas telephely föld
tani biztonságát illetően elképzelhető.

A Kiscelli Agyag - vagy akár a felette települő Szécsé
nyi Slír - kutatásának tehát nincs egyetlen előnye sem 
az üveghutai gránithoz képest, hátrányai viszont szem- 
beötlőek. Remélhetőleg olyannyira, hogy a kérdés vég
legesen lekerül a napirendről.
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A MONGÓLIÁI NEMZETKÖZI FÖLDTANI EXPEDÍCIÓ 
13. CSOPORTJA (1979-1980) TEVÉKENYSÉGÉNEK

ÖSSZEFOGLALÁSA
DR. CSONGRÁDI Jenő — geológus és PEREGI Zsolt — geológus

Az expedíció térképezési területe

1. az NFE 1. Csoportjának munkaterülete
(Pentelényi L. 1979)

2. az NFE 13. Csoportjául^ munkaterülete
(Csongrádi J. 1980)

3. az NFE 32. Csoportjának munkaterülete
(Csongrádi J.1985)

A z  NFE 13. csoportja Hentej megyében, a Mörön folyó 
középső folyása mentén 400 km2-es területen végzett 
1:30 000 méretarányú térképezési és nyersanyag ku
tatási munkát.

A terepi szezon 1979- április közepétől október köze
péig tartott. A csoport tagjai voltak: dr. Csongrádi Jenő 
csoportvezető, Peregi Zsolt és Síkhegyi Ferenc főmér
nökök, Bence Géza és Zsámbok István geológusok, 
Bence Gézáné, Dudás Imréné, Lukácsovics Géza, Mar
ton Róbert és Szőcs Antalné geológus technikusok, 
Dudás Imre tolmács-adminisztrátor, Szőcs Antal sza
kács, Dámóczi László gépkocsi szerelő, Balogh Barna,

Czövek András és Zólyomi Mihály gépkocsivezetők. 
A mongol gazdasági vezető Najdan volt.

Mivel a csoport munkájáról részletes szakmai leírást 
publikáltunk a MÁFI Évi Jelentésében, itt csak vázlato
san kerül ismertetésre a Mörön középső folyás vidéké
nek földtani felépítése.

A munkaterület a Közép-Mongol geoantiklinális 
övben fekszik. Legidősebb képződményei a hercini 
mozgások során felszínre került felső-proterozoós kris
tályos palák és a kaledóniai szinorogén gránitok (keru- 
leni komplex). Az alsó-devonban egy ÉK-i irányban 
megnyúlt, majd szinklinálisba gyúródott üledékgyűjtő 
alakult ki, amelyet 2700 m vastagságban flisoid kép
ződmények töltöttek ki. Jól térképezhető komp- 
ressziós jellegű szerkezetek, átbukó redők és kvarc- 
szericit fáciesű regionális metamorfózis jellemzi a so
rozatot. A devon képződményekbe a szinklinális ÉNy-i 
szegélyén gránit-granodiorit összetételű karbon és 
perm korú intrúziók nyomultak be, amelyeket min
denütt jól fejlett kontakt zóna kísér.

A felső-paleozoós-mezozoós orogén képződmények 
éles szögdiszkordanciával települnek a gyűrt devon 
képződményekre. Uralkodóan kontinentális törmelé
kes és vulkanogén rétegekből állnak, a szelvény felső 
részében szenes betelepüléseket tartalmazó tavi
mocsári üledékkel. A triász konglomerátum-homokkő 
sorozat konkordánsan vagy alig észlelhető diszkordan- 
ciával települ a permi képződményekre.

A mezozoikum végén bekövetkezett kontinentális 
riftesedési jellegű tektonikus mozgásokhoz kapcsolód
va jelentős vastagságú bazalt takaró képződött, mely 
szögdiszkordanciával települt az idősebb képződmé
nyekre. A terület DK-i sarkában kis területen az azt 
fedő felső-kréta, durvatörmelékes, vörös medence 
üledékek is előfordulnak.
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